
يات فنقول هنا إن كان هنا متر علينا كثريا من هذه اآل (( وكان اهللا سميعا بصيرا ))قال اهللا تعاىل:  السائل :

  الزمان فهل هذا خمالف لقواعد اللغة العربية ؟ مسلوبة

  ، إلثبات كوم كرميا .لغة العربية ذا ، كان فالن مضيافا ال ، هي يف ال الشيخ :

  ؟ (( ... فال تتبعوا الهوى أن تعدلوا ... ))سؤال عن قوله تعاىل:  السائل :

  زين ، حمجوب . الشيخ :

  بعض الناس يفسر القرآن بطريقة أخرى ال يذكر اآلثار وال أحاديث وال كالم العلماء ؟ السائل :

بد أن يذكر اآلثار إن املفسرين ينقسمون إىل قسمني: مفسر بالنظر ، مفسر باألثر ؛ املفسر باألثر ال الشيخ :

أي نعم لكن ما يلزم أن  نظر يفسر مبا يقتضيه نظره ؛مثل على رأسهم حممد بن جرير رمحه اهللا ؛ واملفسر بال

  يكون تفسريه باطال .

  لو هنا شرطية وما هو فعل الشرط هنا وما هو جوابه ؟ (( ... ولو على أنفسهم ... ))يف قوله تعاىل:  السائل :

لنا مثل هذا يا مجاعة ؟ أين كنت ؟ سبق لنا مثل هذا وقلنا إن الصحيح أا ال حتتاج إىل  ما سبقهو  الشيخ :

؛ وجوابه ؟ أما جوابه فقيل  فيها مشكلة اجلار وارور متعلق مبحذوف (( ولو كان على أنفسكم ))؛ يف  جواب

ونوا قوامني ، والصحيح أا ال إن اجلواب حمذوف دل عليه ما قبله و التقدير: ولو كان على أنفسكم فاشهدوا فك

  حتتاج .

(( فإن اهللا  قوله تعاىل:  (( وإن تلووا أو تعرضوا فإن اهللا كان بما تعملون خبيرا ))يف قوله تعاىل:  السائل :

  هل هو جزاء الشرط أم هو حمذوف وهذا حل حمله ؟ كان بما تعملون خبيرا ))

(( إال الذين تابوا من قبل خذ من مثل هذا كقوله تعاىل: ال ، الصحيح أنه غري حمذوف وأن احلكم يؤ  الشيخ :

  أن تقدروا عليهم فاعلموا أن اهللا غفور رحيم )) .

 ختصيص بعض أفراد العام ال يعد بهو  (( يا أيها الناس ))هذا بسيط نرد عليه مبا ورد يف آيات متعددة  الشيخ :

  التخصيص .

فتكون  (( ... فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا ... ))ىل: قلنا إن أقسط مبعىن عدل ففي قوله تعا السائل :

  هنا مرتادفة أي واعدلوا ؟

نعم هذا صلح ؛ هل مينع التكرار إلثبات احلكم ؟ ألن املسألة خطرية جدا حنن ال نتصور كيف يكون  الشيخ : 

  فالبد من التأكيد . من املؤمنني اقتتلوا وبغت إحدامها على األخرى ، أمر شديداألمر يف طائفتني كبريتني 

  



  . (( ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه هللا وهو محسن ... ))مناقشة عن معاين اآلية: 

(( ومن أحسن دينا ما معىن قوله:  (( ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه هللا ))قول اهللا تبارك وتعاىل:  الشيخ :

  ؟ ممن أسلم )) 

  هل لالستفهام ،  الطالب :

  أي ألحسن يعين فهو استفهام مبعىن النفي . 

  ملاذا يعدل عن التعبري بالنفي الذي هو األصل إىل االستفهام ؟  الشيخ :

  هو أبلغ ؛  الطالب :

  أبلغ بأيش ؟  الشيخ :

  يف املعىن ؛  الطالب :

  املعىن هنا ماذا ؟  الشيخ :

  أحسن ؛  الطالب :

تحدى املخاطب فيقول أرين ما هو أحسن ؛ وعلى أي شيء نصب يعين أبلغ يف النفي كأن املتكلم ي الشيخ :

  ؟  (( دينا ))قوله: 

  متييز ألحسن . الطالب :

هل ميكن أن نأخذ من هذا قاعدة إمنا نصب بعد أحسن فهو متييز ؟ إذا نصب بعد أفضل التفضيل فإنه  الشيخ :

  ينصب ؛ إذا كان مبينا له كذا ؟ طيب .

(( وإن يتفرقا يغن  . وإن يتفرقا يغن اهللا كال من سعته وكان اهللا واسعا حكيما ))(( مناقشة عن معاين اآلية: 

هل يف هذه اجلملة حث على التفرق أم ماذا ؟ أي نعم أن اهللا سبحانه وتعاىل بني أما إذا  اهللا كال من سعته ))

لتفرق أو للتسوية عند تفرقا فإن اهللا سبحانه وتعاىل يغن كل واحد منها من سعته ؛ لكن هل هي للرتغيب ل

التفرق ؟ التسوية عند التفرق ؛ إذا صعبت حاهلما والبقاء بالتفرق أحسن ؛ ما فهمنا منك شيئا ؟ يعين إذا 

تصلحة عند التفرق ؛ لكن لو قال قائل إنه ترغيب يف التفرق ؟ شيخ إن يقال هو ترغيب يف التفرق ملن ميكن 

ة فإنه حينئذ ، يعين معناه إذا رغب كل منهما يف التفرق فهذا ؟ فلهما العيش بينهما وتعذر العيش واملعاشرة الطيب

أن يتفرقا ، فاألفضل أن يتفرقا ، احلث على التفرق يف حال وهو عدم إمكانية املعاشرة بينهما أن تكون املعاشرة 

كل حال مثال وجودمها مع بعض يزيد األمر شدة فحينئذ يرغبون يف التفرق ، وهذا خالفا للنصارى ؛ على  

فصل صارت اآلية حتتمل هذا وهذا ؟ أي نعم ، حسب احلال إن كانا قد ندما أو ندم أحدمها أو خاف من 



العرى بينهما فيقال إن اهللا سبحانه وتعاىل قدر التفرق ولكنه يعدكما بأن يغين كل واحد منكما من سعته ؛ وأما 

(( ال مناقشة عن معاين اآلية:   ى حسب احلال .إذا كان الفراق خريا فهو ترغيب يف الفراق ؛ فاآلية تدل عل

(( ال خير في  قوله:  خير في كثير من نجواهم إال من أمر بصدقة أو معروف أو إصالح بين الناس ... )) .

هل اآلمر من النجوى حىت يصح  كثير من نجواهم إال من أمر بصدقة أو معروف )) (( إال من أمر ))

 خري يف كثري من جنواهم إال من أمر كيف تستثىن الذات من املعىن ؟ ألن الذات االستثناء ؟ إال من أمر يعين ال

يأمر باملعىن ؛ ال ، من اسم موصول ، ... ؛ إذا فسرنا النجوى باسم للمتناجني صار االستثناء على ذلك األصل 

ألمر ؛ إذا قلنا النجوى ، إما إذا فسرنا النجوى باملصدر فهنا يكون التقدير إال مناجاة من أمر ، أو جنوى مع ا

هنا اسم للمتناجني صار االستثناء على ما هو عليه ألنه استثناء ذات من ذات ؛ أما إذا جعلنا النجوى هنا من 

يقتضي  (( إال من أمر بصدقة ))الفعل الذي هو التناجي فيكون التقدير إال جنوى من أمر بصدقة أي فقوله: 

ى كل حال مع أن النجوى اليت ... الصدقة وما ذكر معها الكثري ال خري أنه أن من أمر بصدقة ففي أمره خري عل

فيه ؛ ما هو النجوى يا شيخ ؟ اآلن جنوى بين آدم كالم بين آدم ال خري يف كثري منه إال من أمر بصدقة أو 

كل معروف أو إصالح بني الناس ، فكل أمر بصدقة فيه خري ؟ نعم ، طيب كل أمر باملعروف فيه خري ؟ نعم ؛  

(( ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اهللا فسوف إصالح بني الناس فيه خري ؟ نعم ؛ صحيح ، إذا ما فائدة قوله: 

؟ ألن األمر بالصدقة واملعروف واإلصالح بني الناس فهي خري حبد ذاته فإن ابتغى وجه اهللا  نؤتيه أجرا عظيما ))

  فإن كان ابتغاء ملرضات اهللا ازداد أجرا .ديا فإنه يزداد خريا وإال فإا تبقى اخلريية يف النفي متع

 رسوله على نزل الذي والكتاب ورسوله باهللا آمنوا آمنوا الذين أيها (( ياأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

 بعيدا إن ضالال ضل فقد اآلخر واليوم ورسله وكتبه ومالئكته باهللا يكفر ومن قبل من أنزل الذي والكتاب

 سبيال بشر ليهديهم وال لهم ليغفر اهللا يكن لم كفرا ازدادوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا الذين

 فإن العزة عندهم أيبتغون المؤمنين دون من أولياء الكافرين يتخذون أليما الذين عذابا لهم بأن المنافقين

  )) . جميعا هللا العزة

بقيت  (( يا أيها الذين آمنوا آمنوا باهللا ورسوله ))أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ، قال اهللا تبارك وتعاىل: 

 بالقسط قوامين كونوا آمنوا الذين أيها (( يافوائد اآلية:  الفوائد ، فوائد ؟ ما أخذنا ها ؛ أبدا ؟ من أين ؟

 الهوى تتبعوا فال بهما أولى فاهللا فقيرا أو غنيا يكن نإ واألقربين الوالدين أو أنفسكم على ولو هللا شهداء

من فوائد هذه اآلية الكرمية: وجوب إقامة  خبيرا )) . تعملون بما كان اهللا فإن تعرضوا أو تلووا وإن تعدلوا أن

ومن فوائدها: وجوب العدل فيها حبيث ال يزيد فيها  . (( كونوا قوامين بالقسط شهداء هللا ))الشهادة ؛ لقوله: 



ومن فوائدها: أنه  . (( قوامين ))وال ينقص وال يأىب أن يؤديها عند احلاجة إليها ؛ ألن هذا كله داخل يف قوله: 

ومن فوائدها: اإلشارة إىل  (( ولو على أنفسكم )) .جيب العدل يف أداء الشهادة ، ومنه ما ذكره يف قوله: 

فال تظن أن الشهادة جمرد شهادة للغري أو على الغري ، ال ،  (( شهداء هللا ))ص يف أداء الشهادة ؛ لقوله: اإلخال

؛ ومن فوائدها: وجوب اإلقرار على من عليه احلق  ابتغها قربة إىل اهللا عزوجل خملصا ا هللا المتثال أمره بأدائها .

ومن فوائدها: أن  يقر باحلق الذي عليه ولو كان مرا .فيجب على اإلنسان أن  (( ولو على أنفسكم ))لقوله: 

وذلك أن اإلنسان يف الواقع إما أن يضيف الشيء إىل نفسه أو  (( ولو على أنفسكم ))اإلقرار شهادة ؛ لقوله: 

على نفسه أو لغريه على غريه ، هذه ثالثة أنواع: إما أن يضيف الشيء إىل نفسه ، أو على نفسه ، أو لغريه على 

 غريه ؛ فاألول دعوى ، إذا أضاف الشيء إىل نفسه قال هذا يل أو أنا أطلبك مائة  أو ما أشبه ذلك هذه

دعوى حتتاج إىل بينة وطريق حكم حسب ما تقتضيه الشريعة ؛ أو يضيف الشيء على نفسه ، وهذا إقرار مثل 

أن يقول: لفالن علي كذا ؛ أو يضيف الشيء لغريه على غريه ، وهذا شهادة يشهد بالشيء لفالن على فالن ؛ 

(( أو الوالدين بني مبا يلزمهم ؛ لقوله: ومن فوائدها: وجوب الشهادة على الوالدين واألقر  وكلها تعترب شهادة .

؛ وعلى هذا فتقبل شهادة الولد على والديه ؛ وهل تقبل هلما ؟ للوالدين ؟ فيه خالف بني العلماء  واألقربين ))

منهم من قال ال تقبل سدا للباب ودفعا للتهمة ، ومنهم من فسر فقال إذا عرف أن الوالدين أهل التقى 

ما ليس هلما وأن الولد أيضا على جانب كبري من التقى واألمانة فإن الشهادة للوالدين يا والصالح وأما لن يدع

تقبل ؛ ألن العلة وهي اهلمة مفقودة يف مثل هذه الصورة ؛ ولكن أكثر العلماء فيما أظن على رد قبول شهادة 

فوائدها: أن اهللا سبحانه  ومن اإلنسان لوالديه سدا للباب وألن مقياس األمانة أو عدم األمانة أمر يصعب .

ومن  . (( إن يكن غنيا أو فقيرا فاهللا أولى بهما ))وتعاىل ى عن احملاباة للغىن أو للفقر ؛ من أين ؟ من قوله: 

فوائدها: أن اهللا سبحانه وتعاىل هو الويل على كل أحد فال حتايب أحدا لغناه وال لفقره فاهللا ويل اجلميع ؛ ومن هنا 

ى عن عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا حني قيل له أال توص ألوالدك ؟ قال لن أوصي هلم إن كان نأخذ فقه ما يرو 

أوالدي صاحلني فاهللا يتوىل الصاحلني ووالية اهللا هلم خري من والييت ، وإن مل يكونوا صاحلني فال أعينهم على يعين 

من حماباة القريب و لوالد أو الوالد ولو   على فسقهم ؛ وهذا من فقهه رمحه اهللا خالفا ملن يفعل من الناس اآلن

حترمي ما يسمى باالشرتاكية ؛ ألن دعاة االشرتاكية ـ واحلمد هللا أا ... ومن فوائدها:  كان من أفسق عباد اهللا .

 نارهم ـ يقولون إننا نريد أن نرحم الفقري لنأخذ من مال الغين ونعطيه الفقري رمحة به ؛ فيقال إن اهللا أوىل به منكم

(( ورفع واهللا عزوجل له حكمة يف جعل الناس بعضهم فقري وبعضهم غين وقد أشار اهللا إىل ذلك يف قوله تعاىل: 

بالكسر أي يسخر بعضهم بعضا  بعضكم فوق بعضكم درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا )) (( سخريا ))



ذا كان الناس كلهم أغنياء ؟ ومن ؛ ألنه لو كان الناس على حد سواء ما استقامت األمور ، من يبين لك بيتك إ

يبين لك بيتك إذا كان كلهم فقراء ألنك ما عندك شيء تبنيه ؟ فاهللا عزوجل له حكمة يف اختالف الطبقات ؛ 

لكن مع ذلك مل يضيع حق الفقري فأوجب الزكاة وأوجب دفع الضرورة ، وأوجب النفقة على األقارب ، وأوجب 

؟  (( سخريا ))هل يأيت قوله:  ، وهذا كله يسد حاجات كثري من الفقراء . النفقة على األزواج ، وما أشبه ذلك

(( اتخذ بعضهم بعضا ال ما يصلح ، خل نشوف املصحف معنا ، سورة الزخرف ؟ أي نعم ، بالضم ؟ سخريا 

دل حترمي اتباع اهلوى الذي خيالف العومن فوائدها:  . (( بعضهم بعضا سخريا ))بالضم ، إذا عدهلا  سخريا ))

واهلوى ال يذم مطلقا وال ميدح مطلقا ، إذا كان اهلوى تبعا ملا جاء به  (( فال تتبعوا الهوى أن تعدلوا ))؛ لقوله: 

أي كراهة أن  (( فال تتبعوا الهوى أن تعدلوا ))الرسول فهو حممود وإذا كان خمالفا له فهو مذموم وهلذا قال: 

وهذا يشمل كل موضع يتعني فيه العدل ،  (( أن تعدلوا ))قوله: ومن فوائدها: التحذير من اجلور ؛ ل تعدلوا .

فيكون مثال يف العدل بني األوالد يف العطية وغري العطية حىت كان السلف يعدلون بني أوالدهم يف القبل يعين إذا 

 . قبل صبيا قبل اآلخر ، العدل بني الزوجات أيضا ، العدل بني اخلصمني بني يدي القاضي ، وما أشبه ذلك

(( وإن تلووا أو تعرضوا فإن اهللا  ومن فوائدها: حتذير من أعرض عن إقامة الشهادة والعدل أو لوى ؛ لقوله: 

ألن ما هذه  (( بما تعملون خبيرا ))ومن فوائدها: عموم علم اهللا وخربته ؛ لقوله:  . كان بما تعملون خبيرا ))

التحذير ملخالفة اهللا ؛ ألن كل مؤمن بأن اهللا خبري ومن فوائدها:  اسم موصول تشمل كل ما يعمله بنو آدم .

(( يا أيها الذين تفسري اآلية:  بعمله البد أن يتجنب ما يكون سببا للعقاب ويتعرض ما يكون سببا للعقاب .

(( يا أيها الذين آمنوا مث قال اهللا عزوجل:  آمنوا آمنوا باهللا ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله ... ))

 (( يا أيها الذين آمنوا آمنوا باهللا ورسوله ))هذه مبتدى درس الليلة ؟ نعم ، قوله تعاىل:  اهللا ورسوله ))آمنوا ب

فانتبه له كما يذكر عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه  (( يا أيها الذين آمنوا ))كلما رأيت اخلطاب مصدرا بـ

فأرعها مسعك فإما خري تؤمر به وإما شر تنهى عنه "  )) (( يا أيها الذين آمنواأنه قال " إذا مسعت اهللا يقول 

(( يا أيها وقوله:  فال حاجة إىل تكراره ألنه معلوم . (( يا أيها الذين آمنوا ))وقد ذكرنا فوائد تصدير اخلطاب بـ 

منوا )) (( آمث يقول  (( يا أيها الذين آمنوا ))قد يقول قائل: كيف يقول  الذين آمنوا آمنوا باهللا ورسوله ))

واألمر باحلاصل لغو ؟ وخطابه باإلميان مث أمرهم به هذا أمر بشيء حاصل ؟ فيقال: ال ، هذا الفهم خطأ ، 

أمرا بأمرين:  (( آمنوا ))أي حققوا إميانكم واثبتوا عليه ؛ فيكون األمر باإلميان يف قوله:  (( آمنوا ))واملراد بقوله: 

له من كل وجهه ؛ والثاين الثبات عليه ألنه كم من مؤمن يزل ويقصر ؛ األول حتقيق اإلميان أي احلرص على تكمي

املراد بالرسول هنا حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم بدليل ما يأيت بعد ؛ فما هو  : (( آمنوا باهللا ورسوله ))وقوله



: اإلميان تضمن أمورا أربعةاإلميان باهللا ؟ اإلميان باهللا ذكرنا فيما سبق وال حرج أن نعيده اآلن أن اإلميان باهللا ي

بوجوده ، واإلميان بربوبيته ، واإلميان بألوهيته ، واإلميان بأمسائه وصفاته ؛ هذه اإلميان باهللا من أنكر واحدا منها 

فإنه مل يؤمن باهللا ؛ اإلميان بالرسول عليه الصالة والسالم يتضمن إميان بأنه رسول اهللا حقا وأنه جاء باحلق 

 (( والكتاب الذي نزل على رسوله )) وميتثل أمره فيما أمر وينزجر عما عنه ى وزجر ؛ فيصدقه فيما أخرب

عرب عن تنزيله بنزل ألنه  (( نزل ))وعرب عنه بقوله:  (( الكتاب الذي نزل على رسوله ))واملراد به هنا القرآن ، 

(( والكتاب  . نزلناه تنزيال ))(( وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث و ينزل شيئا فشيئا كما قال: 

الكتاب هنا اسم اجلنس ، فأل هنا لالستغراق أي وكل كتاب أنزل من قبل ؛ وعرب  الذي أنزل من قبل ))

ألا تنزل مجلة واحدة ؛ اإلميان بالكتاب باهللا هو أن تؤمن بأنه من عند اهللا حقا  (( أنزل ))بالكتب السابقة بـ

صدق وما جاء فيه من أحكام فهو عدل وأنه مهيمن على الكتب السابقة ناسخ وأن ما جاء فيه من أخبار فهو 

هلا ؛ واإلميان بالكتاب الذي أنزل من قبل بأن تؤمن بأن كل رسول قد أنزل اهللا عليه كتاب ، وتؤمن مبا جاء من 

اهللا عزوجل ، وأن  الكتب بالتعيني مثل التوراة واإلجنيل والزبور وصحف ابراهيم وموسى ، وأن تؤمن بأا من عند

وقيدنا بكل ما صح فيه من خرب ألنه دخلها التحريف والتغيري والتبديل ؛   ؛تؤمن بكل ما صح فيها من خرب 

فلست مأمورا بإتباعها إال حيث أمرك شرعك ، وقد اختلف العلماء رمحه اهللا يف شرع من قبلنا هل وأما األحكام 

إال إذا ورد شرعنا خبالفه  (( فبهداهم اقتده ))هو شرع لنا أو ليس بشرع ، والتحقيق أنه شرع لنا لقوله تعاىل: 

يت اآلن يف أيدي أهل الكتاب ليس مأمونا فإنه يكون منسوخا على أن العمل باألحكام اليت يف الكتب املوجودة ال

(( ومن يكفر باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر فقد ضل ضالال مث قال:  ألم حرفوا وغريوا وبدلوا .

كم هذه من أركان اإلميان ؟ مخسة ؛ بقي اإلميان بالقدر نذكره يف آيات أخرى ؛ من يكفر باهللا فينكره   بعيدا ))

له من حقوق أو أمساء وصفات فقد ضل ضالال بعيدا وكذلك من يكفر باملالئكة ، واملالئكة  أو ينكر ما ثبت

هم عامل غييب خلقهم اهللا عزوجل ليقوموا بطاعته ورتب هلم وظائف على حسب ما تقتضيه حكمة اهللا عزوجل 

رأى جربيل على  وهم أشرف من اجلن ، هم أشرف من اجلن وأقوى وأعظم فإن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم

صورته اليت خلق عليها له ستمائة جناح قد سد األفق ، وهذا شيء عظيم ؛ العفيف من اجلن أنا آتيك به قبل أن 

تقوم من مقامك وامللك جاء به قبل أن يرتد إليه طرفه ، وهذا أقوى وأعظم ؛ املالئكة منهم من نعلمهم بأعيام 

النار ، رضوان إن صح خازن اجلن ، منكر ونكري إذا صح ومها  مثل جربيل وميكائيل وإسرافيل ومالك خازن

اللذان يسأالن املرء عند دفنه ؛ أما عزرائيل مل يصح وهو مشهور عند العامة شهرة الشمس يف رابعة النهار ؛ فمن 

لكنه هو يا مسري ؟ ملك املوت ، ملك املوت عند العامة عزرائيل وهذا االسم عند العامة أشهر من اسم جربيل ؛ 



مل يصح عن النيب عليه الصالة والسالم أنه ذا االسم ؛ ونؤمن أيضا مبا علمنا من أعماهلم وأوصافهم ، حنن نعلم 

أن جربيل عليه السالم موكل بالوحي وفيه حياة األرواح والقلوب ؛ وأن إسرافيل موكل بنفخ الصور وفيه حياة 

جسادها ؛ وميكائيل موكل بالقطر والنبات وفيه حياة األرض اآلخرة حني ينفخ يف الصور فتخرج األرواح حتل يف أ

( اللهم رب جبرائيل وميكائيل ؛ وهؤالء الثالثة كان النيب عليه الصالة والسالم يستفتح صالة الليل بقوله 

د ؤالء املالئكة كل واحد له حياة معينة ، وحنن اآلن يف استقبال النهار واستقبال النهار بعألن يف ه وإسرافيل )

يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم  (( وهو الذيالنوم يعترب حياة جديدة كما قال اهللا تعاىل: 

الرسل أي أن نؤمن برسل اهللا عزوجل على سبيل اإلمجال  ؛ كذلك الكتب اإلميان بالكتب سبق بيانه . فيه ))

(( ورسال قد د علمناه لقول اهللا تبارك وتعاىل: وعلى سبيل التعيني فيمن علمناه بعينه ، وليس كل الرسول ق

 من منهم قبلك من رسال أرسلنا قصصناهم عليك من قبل ورسال من لم نقصصهم عليك )) (( ولقد

وأما املعني فنؤمن به على ، لكن نؤمن م على سبيل اإلمجال  عليك )) نقصص لم من ومنهم عليك قصصنا

بأم رسل اهللا وأم صادقون فيما أخربوا عن اهللا عزوجل وأم مبعوثون  نؤمنسبيل التعيني ؛ وكيف نؤمن م ؟ 

(( وكذلك جعلناكم إىل أقوامهم وأم أدوا الرسالة ؛ وهلذا سنستشهد يوم القيمة هلم وعلى أممهم كما قال تعاىل: 

وهو يوم البعث ، ومسي اليوم  (( واليوم اآلخر ))يقول اهللا عزوجل:  .أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس )) 

اآلخر ألنه يوم انتهى ليس بعده يوم ، الدنيا ثالث مراحل: مرحلة األجنة ، ومرحلة احلياة ، ومرحلة الربزخ ؛ 

هذا جواب الشرط ،  (( فقد ضل ضالال بعيدا ))والرابع النهاية مرحلة البعث ؛ وهلذا يسمى اليوم اآلخر ؛ 

وصار يف متهاة بعيدة ألن هذه األشياء أمرها ظاهر فجحدها وإنكارها ا )) (( فقد ضل ضالال بعيدشرط من ؟ 

 نزل الذي والكتاب ورسوله (( يا أيها الذين آمنوا آمنوا باهللافوائد اآلية الكرمية:  ضالال بعيد ومكان سحيق .

 ضل فقد اآلخر واليوم ورسله وكتبه ومالئكته باهللا يكفر ومن قبل من أنزل الذي والكتاب رسوله على

(( يا أيها الذين آمنوا آمنوا باهللا ورسوله من فوائدها: وجوب الثبات على اإلميان ؛ لقوله:  . بعيدا )) ضالال

أي اثبتوا وحققوا اإلميان بإكماله  (( آمنوا ))ومن فوائدها: وجوب تكميل اإلميان ؛ بناء على أن قوله:  ... )) .

(( آمنوا باهللا ورسوله والكتاب الذي نزل ورسوله وكتابه ؛ لقوله:  ومن فوائدها: وجوب اإلميان باهللا عزوجل .

وفيما يتعلق  . (( الكتاب الذي نزل على رسوله ))ومن فوائدها: أن القرآن منزل ؛ لقوله:  . على رسوله ))

(( وجل أيضا ؛ لقوله:  و علو اهللا عز وجل فيه أن القرآن كالم اهللا ؛ ألنه نزل من عنده فيكون كالما . باهللا عز

من أعلى إىل أسفل ؛ وكل هذا أمر معلوم يف العقيدة درستموه واحلمد هللا ال حاجة لإلطالة والتنزيل يكون  نزل ))

؛ وأين منتهى  (( على رسوله ))ومن فوائدها: أن القرآن منزل على حممد عليه الصالة والسالم ؛ لقوله:  فيه .



فقد حل يف  (( نزل به الروح األمين على قلبك ))والسالم ؛ لقول اهللا تعاىل: نزوله ؟ قلب النيب عليه الصالة 

(( فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قلب الرسول عليه الصالة والسالم ووعاه وبينه ومل يفته حرف واحد كما قال تعاىل: 

واستشهدنا  ى رسوله ))(( نزل علومن فوائدها: أن القرآن الكرمي نزل مفرقا ؛ لقوله:  ثم إن علينا بيانه )) .

ومن فوائدها: وجوب اإلميان  . (( وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيال ))باآلية الكرمية 

فلو أن أحدا قال أنا أؤمن بالقرآن لكن  (( والكتاب الذي أنزل من قبل ))بالكتب السابقة ؛ لقوله تعاىل: 

ا فلم أؤمن ا ؟ قلنا أنت كافر اآلن ، كافر مرتد ألنه البد أن تؤمن بالكتاب التوراة واإلجنيل مل تنزل على رسولن

ومن فوائدها: أن هذا القرآن الكرمي ختام الكتب ، أن القرآن الكرمي ختام  الذي أنزل من قبل كما أمرك اهللا .

كتاب بعد هذا القرآن ومل يقل: من بعد ، إشارة إىل أنه ال  (( الذي أنزل من قبل )) الكتب ؛ من أين تؤخذ ؟ 

ويتفرع على هذه الفائدة: أنه ال رسول بعد حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم ؛ ألنه لو ثبت أن هناك  الكرمي .

 . (( فقد ضل ضالال بعيدا ))ومن فوائدها: التحذير من الكفر ؛ لقوله:  رسوال بعده للزم أن ينزل عليه كتاب .

(( ومن يكفر باهللا بعض ، مبعىن أن نؤمن ببعض ونكفر ببعض ؛ لقوله: ومن فوائدها: أنه ال يصح اإلميان امل

ومن فوائدها: وجوب اإلميان مبا ذكر ، وهي  ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر فقد ضل ضالال بعيدا )) .

سوله مما ومن فوائدها: وجوب اإلميان بكل ما أخرب اهللا به أو أخرب به ر  مخسة أركان من أركان اإلميان الستة .

يكون يف اليوم اآلخر ؛ ألن اإلميان باليوم اآلخر ليس أن تؤمن بأنه سيكون بل أن تؤمن بكل ما جيري فيه مما 

جاء يف الكتاب والسنة ؛ بل قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا " مما يدخل يف اإلميان باليوم اآلخر اإلميان 

سلم مما يكون بعد املوت " فجعل من اإلميان باليوم اآلخر اإلميان بكل ما أخرب به النيب صلى اهللا عليه وآله و 

ومن فوائدها: أن  بعذاب القرب ؛ وقوله حق ؛ ألن من مات خالص انتهى من الدنيا دخل يف اليوم اآلخرة .

إذا هناك  (( فقد ضل ضالال بعيدا ))، أن الضالل يتفاوت بعضه أشد من بعض ؛ لقوله:  الضالل يتفاوت

(( ولكل درجات مما عملوا ضالل ليس ببعيد وهو كذلك فالضالل يتفاوت واإلميان يتفاوت واألعمال تتفاوت 

فمثال جنس الواجب أفضل من جنس املستحب ، ففريضة الصالة أفضل من نافلتها ، قراءة الفاحتة أفضل من  ))

ركن ؛ صيام رمضان أفضل من تطوع بصوم يف أي زمان ، القراءة اليت بعدها ألن قراءة الفاحتة ركن وما بعدها غري 

( ما تقرب إلى وهم جرا ، جنس الفريضة أفضل من جنس النافلة ، ودليل هذا قوله تعاىل يف احلديث القدسي 

؛ مث أجناس األعمال ختتلف بعضها من أركان اإلسالم وبعضها  عبدي بشيء أحب إلى مما افترضته عليه )

لك وبعضها ليس من أركان اإلسالم ؛ إذا أعمال أهل اخلري وأعمال أهل الشر كلها ركن مؤكد بعضها دون ذ

تتفاوت ؛ وينبين على ذلك تفاوت اإلميان وتفاوت الفسق فيكون هذا أقوى إميانا وذاك أضعف ؛ والفسق هذا 



ذا األصل أعظم فسقا وهذا دون ذلك ، ففاعل الكبرية أعظم فسقا من فاعل الصغرية إذا فسق بفعل هذا ؛ وه

   هو الذي عليه أهل السنة واجلماعة على أن األعمال تتفاضل وأن العاملني يتفاضلون سواء السيئ أو الصاحل .

  


